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Ama’sız,
fakat’sız
barış!

si

sosyalis
t işç
diyor ki i

1980’li yılların hemen başında,
12 Eylül darbesinin zulüm ikliminde Kürt halkı özgürlüğü için
yeni bir atılım içine girdi. 30 sene
sonra bu atılım en önemli evresinde.
Bu 30 senenin özet başlıklarında neler yok ki: Kürtlerin partileri
kapatıldı, gazeteleri kapatıldı,
bombalandı, milletvekilleri hapse
atıldı, binlerce insan öldürüldü,
Kürt iş adamlarından gazetecilere, çocuklardan aydınlara kadar
onlarca siyasi suikast yapıldı,
yüzlerce Kürt siyasinin gömüldükleri yer bile bulunamadı. Bu
yoğunlaştırılmış baskı, hiç de
düşük yoğunluklu olmayan bu
şiddet, “Kürt realitesinin” inkâr
edilmesi için örgütlenen bir devlet politikası oldu. Kürt olanlar
Kürt olmadıklarına ikna edilmeye
çalışılırken, Türklere de “Kürtler
sadece sizin bir kolunuzdur”
mesajını verip durdular.
Hemen tüm halklar 20. yüz
yılda belirli bir düzeyde siyasi
statü elde etmişken, Kürtlerin,
bırakalım siyasi statü kazanmayı,
bir ulus olarak varlıkları bile
tanınmadı. Ama siyasi statü bir
şeydir, gerçek başka bir şey!
Tanınsın ya da tanınmasın,
Kürtler, var olduklarını biliyorlardı. Üstelik var olmadıklarını
kanıtlamaya yönelik devletin attığı kültürel, ideolojik, siyasi ve
askeri her adım, var olduklarını,
özel bir uygulamaya maruz kaldıkları için, anadillerini kullanmak yasaklandığı, olağanüstü
hal valilikleriyle yönetildikleri,
köyleri boşaltıldığı, ormanları
yakıldığı için bir kez daha, daha
yüksek bir öfkeyle fark etmelerini
sağladı.
Ama son Kürt isyanının hiçbir
adımının boşa olmadığını, bugün
artık çok net bir şekilde görmek
mümkün.
Üç sene önce Habur günleri olarak adlandırılan dönemeç, “Cinin
şişeden çıkmasına” neden oldu.
Bugünlerde içinden geçtiğimiz
dönem ise, o cinin şişeye geri
girmesinin asla mümkün olmadığını gösteriyor. Irak Kürdistanı,
Suriye Kürdistan’ı adıyla sanıyla
ortada. Gerçek bebek katillerinin
“bebek katili” dediği Abdullah
Öcalan’la hükümet görüşmelere
başladı. Görüşmeler zaten yapılıyordu. Şimdi daha şeffaf bir
şekilde yapılıyor. Abdullah Öcalan bir siyasi halk temsilcisi olarak muhatap alındı ve görüşlerinin önemsendiği devletin çeşitli
odaklarından yapılan açıklamalardan anlaşılıyor.
Bu, Kürt halkının siyasi statü
kazanma yönünde attığı en güçlü
adım.
Barış süreci, Kürt halkının ulusal varlığının tanınması, siyasi
statünün içeriğinin belirlenmesi,
tanınması bile gerekli olmayan
temel haklarının garanti altına
alınması demektir.
Bu yüzden, “Ama’sız, fakat’sız
barış” demek, bugün, Kürt halkının tanınması, haklarının her
düzeyde garanti altına alınması
demektir.
Savaşmasını bilenler, barışmasını da bildiklerini gösterirken,
Kürt halkının tarihsel kazanımlarını elde etmesi için, yani barış
için çabalamak, bir dönem en
önemli politik işimiz olmak
zorunda.

sosyaliis
İnkarcılık öldürüyor: 1915 Soykırımı’nı tanıyın
1915’te bu toprakların kadim
halkı Ermeniler, Türk ulusdevletini kurmak isteyen
İttihatçı çeteler tarafından
binlerce yıldır yaşadıkları
yerlerden kovulmuş, 1,5 milyonu katledilmişti.
19 Ocak 2007 günü katledilen Hrant Dink için Sosyalist
İşçi “1,5 milyon +1” başlığını
atmıştı.
Hrant Dink, 1915’te yaşanan
vahşeti, kendine özgü diliyle
Türklere anlatmayı başardığı
ve yüzleşme sürecini başlattığı için hedef seçildi.

2015, Ermeni Soykırımı’nın
100. yılı. Dünyada birçok devlet 20. yüzyılın bu ilk soykırımını tanırken, katliam üzerine kurulmuş Türkiye
Cumhuriyeti inkar ediyor.
Türkiye’de ise her geçen gün
sayısı artan bir kalabalık
Ermenilerin başına nelerin
geldiğini anlıyor ve acılarını
paylaşmaya başlıyor.
Soykırıma rağmen bu topraklarda yaşamaya devam
eden 65 bin Ermeni’nin hayatının korunması, ırkçı cinayet
ve saldırıların artık son bul-

masının yolu, 1915 Ermeni
Soykırımı’nın devlet tarafından kabul etmesinden geçiyor.
Resmi ideoloji artık çöpe atılırsa, ırkçı nefretin beslendiği
bataklık da kurutulacak.
24 Nisan 2013’te soykırım
kurbanlarını kitlesel olarak
anmak bu yolda atılacak en
önemli adım olacak.
İnkarcılık artık bitmeli.
2015’te Türkiye’de soykırımı
kabul etmeli. “Hepimiz
Hrant’ız” diyenler bu mücadeleyi sahiplenmeli.

AKP katilleri Irkçı cinayetin
teslim et ardındaki işbirliği
Agos Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden 6 yıl
geçti. Yargı hala ‘örgüt var mı
yok mu’yu tartışıyor.
Kendisine karşı yapılan darbe
planlarının bir parçası olarak
gerçekleştirilen suikastın üzerine gitmeyen AKP hükümeti
katilleri koruyor.

Örgüt kim?
Hangi ‘örgüt’ Hrant Dink’i
öldürdü? Çok gizli bir örgüt
mü ki yargı, hükümet, meclis
onu bulamıyor?
Karartılanların yanı sıra üzeri
örtülemeyen onca delil hiç mi
işe yaramıyor?
Hrant’ı öldürenler saklanmaya hiç gerek duymadı.
Tetikçinin arkasına Türk bayrağı asıp kahramanları yaptılar. Cinayetin tertipçileri ve
azmettiricilerini mahkemeye
getiren jandarma aracının üzerine “Ya sev ya terk et” çıkartması yapıştırdılar. Cinayeti
bilip de önlemeyen adeta gerçekleşmesi için uygun zemini
hazırlayan İstanbul valisini,
emniyet müdürünü,
Trabzon’daki polis şeflerini
terfi edip ödüllendirdiler.
Tetikçileri Dink’in üzerine
gönderen örgüt devlettir. 90
yıllık baskı rejiminin sahipleridir. Zirve’de katliam yapan,
Orhan Pamuk için kiralık katil
tutan, 500 BDP’liyi ölüm listesine alanlardır. Milyonların
aşağıdan basıncı ile rejim

değişmeye başlarken, bunu
engellemek için darbe planları
yapan Ergenekon çetesidir.

AKP’nin kirli sicili
Peki AKP nerede duruyor?
2002 hükümetin ilk dönemlerinde misyonerliği “iç tehdit”
olarak gösteren MGK kararlarına Erdoğan ve hükümet üyeleri de imza atmıştı. Hükümetin
elindeki bakanlıkların yönettiği devlet kurumları
Türkiye’deki Hıristiyanlara
karşı kampanyayı yürütmüştü.
Ergenekon çetesinin
Ermenilere ve Protestan misyonerlere karşı artan tehditlerini görmezlikten gelen, AGOS
önünde yapılan ırkçı gösterilere ve 2005’te Hrant Dink’in de
aralarında bulunduğu Ermeni
Konferansı katılımcılarına
yumurta atılmasına izin veren
AKP idi. Hrant Dink’in katledilmesine yol açan 301 davalarının arkasında duran yine
hükümetti ve bugün demokrasi havarisi kesilen meclis başkanı Cemil Çiçek, adalet bakanı sıfatıyla Hrant’ı hedef gösterenlerin başında yer almıştı.

yazmıştı. Rejimin sahipleriyle
uzlaşarak yola devam eden
AKP, bu kampanya kendisine
karşı bir darbenin ana unsuru
haline geldiğinde Ergenekon
çetesine karşı tavır almak
zorunda kaldı. Bugün birçok
darbeci general tutuklu, darbeler yargılanıyor. Cinayetin
üzerinden 6 yıl geçmesine,
kitaplar dolusu belge, bilgi ve
tanıklığa rağmen AKP katilleri
yargıya teslim etmeyip korumayı sürdürüyor. Hrant Dink
cinayetinin arkasında 90 yıllık
baskı rejiminin devam etmesini isteyen güçlerle AKP’nin
uzlaşması duruyor.



AKP, Ergenekon çetesi
ve darbecilerle işbirliğine son ver.



Hrant Dink cinayetine
karışan 31 kamu görevlisini teslim et.



Dink cinayetindeki
işbirliği

Dava baştan görülsün.
Hrant Dink cinayeti ve
Zirve katliamı arasındaki bağların üzerine gidilsin.
Tetikçilerle ilişkisi olduğu çoktan tespit edilen Ergenekon
sanıkları bu davada da yargılansın.

2003 Mart’ın da AKP hükümetini devirmek için 12 Eylül
tipi bir darbe planlayan generaller, Hrant Dink’i “darbe karşıtı” olarak fişlemiş ve adını
ilk tutuklanacaklar listesine

Ermenilere yapılan saldırı ve cinayetlerin failleri açığa çıkarılsın, ırkçılık
cezasız kalmasın.
Biz bitti demeden bu dava
bitmez!



Saldırılar artıyor,
Ermeniler tedirgin
- 24 Nisan 2011'de Ermeni
genç Sevag Şahin Balıkçı,
askerliğini yaptığı
Batman'da öldürüldü. Katili
serbest.
- Ekim 2011'de bir Ermeni
kadın, bindiği taksinin şoförü tarafından "kâfir", "Ne
işiniz var bu ülkede?" denilerek, sırf Ermeni olduğu
için dövüldü, saçlarından
sürüklenerek arabadan atıldı. Güpegündüz sokak ortasında meydana gelen bu
olayın faili hala bulunmadı.
- 2011 yaz aylarında,
Marmaris'te gümüşçülük
yapan bir Ermeni kadın,
diğer esnaflar tarafından
"pis Ermeniler, defolun
gidin!" diyerek uzun süre
hakarete uğradı. Polis işlem
yapmadı. Kadın Türkiye'yi
terk edip Belçika'ya yerleşmek zorunda kaldı.
- 26 Şubat 2012'de, İçişleri
Bakanı'nın konuşma yaptığı
ve Ermenilere "Hepiniz
Piçsiniz" pankartlarının
açıldığı 'Hocalı Mitingi' sonrası, bir Ermeni kadının
bahçesine mitingde kullanılan malzemeler bırakıldı.
Kadın şikâyetçi oldu. Sonuç
alamadı.
- Aralık 2012'de İstanbul
Samatya'da 87 yaşındaki bir
Ermeni kadın saldırıya uğradı. Darp edildi, ziynet eşyaları çalındı ve bir gözünü
kaybetti.
- Yine Aralık 2012'de, Noel
zamanı, 84 yaşındaki
Ermeni kadın Marisa Küçük,
evinde yedi yerinden bıçaklandı, boğazı kesildi ve
vücuduna keskin bir aletle
haç çizildi.
- 11 Ocak’ta Kadıköy'de,
Aramyan Uncuyan
İlköğretim Okulu'nda bilgisayar öğretmeni olarak
görev yapan İlker Şahin, yalnız yaşadığı evinde boğazı
kesilerek öldürüldü.
Cinayet, Şahin'in, Noel
Bayramı'nın ardından 8 yıldır görev yaptığı okula dönmemesi üzerine ortaya çıktı.

Patrikhaneye tehdit!
İstanbul'un Balat semtinde
bulunan ve dünya
Ortodokslarının büyük
çoğunluğu tarafından dini
merkez olarak kabul edilen
Ekümenik Patrikhane'nin
yakınlarına nefret söylemi
içeren bir pankart asıldı.
Pankartta, "Balat Türk'tür
Türk kalacak, asla Vatikan
olmayacak" yazarken, pankartın altında ise 'Balat
Gençlik' imzası yer alıyor.
Patrikhane devlet tarafından on yıllardır tehdit olarak görülüyor.
Ergenekon çetesinin üssü
olan Türk Ortodoks
Patrikhanesi karşı faaliyetler
için kurulmuştu.

456_430 - degisen.qxd 15.01.2013 13:35 Page 3

alist isci

3
haftanın
yorumu
TTK insafsız
genelgeni geri çek

Kurşunlar barışa sıkıldı
Barış süreci ilk zorlu sınavından güçlü çıktı. Savaş kışkırtıcıları amaçlarına ulaşamadı.
Profesyonelce işlenen suikastın asıl hedefi PKK’nin kurucularından, Sakine Cansız’dı.
Ona sıkılan kurşunların hedefi, devletle masaya oturan
Abdullah Öcalan’dı.

Savaş kışkırtıcısı
açıklamalar
AKP’li Hüseyin Çelik, katliamın hemen ertesinde hiçbir
şey belli değilken çıktı ve

Acımız
büyük

Paris’te katledilen üç
Kürt kadın
siyasetçi, 17
Ocak günü Diyarbakır’da
düzenlenecek törenle mem-

bunun örgüt içi infaz olduğunu iddia etti. Erdoğan da
bunun bir ihtimal olduğunu
söyleyerek Çelik’e destek verdi
Paris’te tüm kapılar aynı şifreli sistemle kilitlenirken ve
her postacı da kapıları açan
bir anahtar varken, katledilen
kadınların üzerine kilitlenen
kapı delil olarak sunuldu.
Kürt tarafı ise “örgüt içi
infaz” iddialarını yalanlayarak
tepki gösterdi.
Bu iddia barış sürecini bozar
nitelikteydi ve hükümet savaşı

kışkırtan bu tavrını değiştirmek zorunda kaldı.

Katiller bulunsun
Paris’in merkezinde, 24 saat
gözetim altında tutulan bir
Kürt kurumunda gerçekleşen
infazların aydınlatılması barış
sürecinin geleceği açısından
belirleyici önemde.
Öcalan, katliamın arkasındakilerin bulunmasının çözüm
sürecine katkı sağlayacağını
söyleyerek devlete çağrı yaptı.
Kürt tarafı ve barıştan yana

olan Türkler, kurşunların
hemen ertesinde kurşunların
savaşın sürmesini isteyenlerce
sıkıldığını söyledi ve barış
sürecine sahip çıktı.
Hükümet de barış görüşmelerine devam edeceğini açıkladı.
Savaş isteyenler amaçlarına
ulaşamadı.
Sakine Cansız, Fidan Doğan
ve Leyla Şaylemez’in katledilmeleri gösterdi ki barışa giden
yol zorlu olacak.
Savaş isteyenlere inat hayatın
her alanında barışı savunalım.

leketlerine gönderilecek.
DSİP, Diyarbakır’daki törene
bir heyetle katılacak.
Kürtlerin, Alevilerin, Dersim
halkının başı sağolsun...

Savaş isteyenlerin
elleri tetikte
Barış kazanılana

Barışın ve Kürt sorununda
çözümün müzakere edildiği
bu koşullardan rahatsız olan
sayısız çevrenin eli tetikte.
Faşist partinin lideri
Bahçeli, üstü kapalı bir tehditle yeni suikastların olacağını söylüyor. Bununla da
kalmıyor, binlerce infazın
başlıca sorumlularından biri
olan İlker Başbuğ’u ziyaret
ediyor.
Gelişmelerden ulusalcılar
da rahatsız. Barış görüşmelerinin ilk kez kamuoyuna
duyurulduğu ve büyük destek aldığı bir süreçte, onlar
“AKP ile barış olmaz” propagandası yaparak, sürecin bir
an önce bozulmasını bekliyor.
Barış sürecinden rahatsız

olan bir başka kesimse bazı
AKP’liler.
Hükümet baştaki bu tavrından caysa da, bazı AKP’liler
ve hükümet yanlısı medya 3
Kürt kadın siyasetçiye yapılan suikastı “örgüt içi infaz”
olarak işlemeye devam ediyor.
Kolay değil. Savaştan kar
eden ya da çıkarı olan geniş
bir kesim var ve barışı engellemek için ellerinden geleni
yapacak.
Provokasyonları, saldırıları,
suikastları boşa çıkartacak
olan barış sürecine toplumsal desteğin hayatın her alanında öne çıkmasıdır.
Bu fırsat heba edilmemeli.
Bu savaş artık bitmeli.
Barışa sahip çıkalım.

kadar sokaktayız
Toplumun farklı kesimlerinden barış sürecine destek
mesajları veriliyor. Sokaktan
ilk destek ise İstanbul’da Barış
İnisiyatifleri’nden geldi.
9 Ocak’ta aralarında DSİP,
DÖH, MazlumDer İstanbul
Şubesi, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Dernekleri federasyonu, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe
DurDe Girişimi gibi bir çok
örgütlenmenin yer aldığı
eylemde barış yanlıları
Galatasaray Meydanı’ndan
Taksim’e “Şimdi barış zamanı”
sloganıyla yürüdü. Aktivistler
Tüm provokasyonlara karşı

barış sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi için
sokaktan ayrılmayacaklarını
ilan etti. Bu eylemin gerçekleştiği günün akşamında 3 Kürt
kadın siyasetçinin katledilmesi, barış için sokağa çıkanların
ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
İzmir’de DSİP üyelerinin de
aktivisti olduğu Yeni Anayasa
için Barış Girişimi, 59. haftaya
giren eylemlerinde çözüm
sürecine destek vererek 3
PKK’li kadının katledilmesini
protesto etti.

DSİP’e üye ol, dünyayı birlikte değiştirelim: 0531 451 62 51 / 0555 637 24 50 www.dsip.org.tr

Zonguldak maden ocaklarında
bir hafta içinde meydana gelen
iki patlama ve göçükler 10 işçinin hayatına mal oldu.
Biri TTK’nın diğeri özel bir
maden şirketinin ocağında gerçekleşti. Her ikisinde de işçilerin
zamana karşı yarıştırılarak çalıştırıldığı ve iş güvenliğinin hiçe
sayıldığı ortaya çıktı. Bunlara
kaza denemez. İş cinayeti denir.
Çalışma Bakanı, AKP’li milletvekilleri, madencilerin ölümünün
ardından yine ocaklara koştu.
“Sorumlular açığa çıkarılacak”
açıklamaları yapıldı. Birkaç kişi
tutuklandı. Patronlara ve yöneticilere ise dokunulmadı. Herkes
biliyor ki madenlerden her an
yeni ölümlerin haberleri gelebilir.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı verilerine göre, 19832011 arasında meydana gelen
maden kazalarında 647 işçi
öldü.
- 2012 yılında 81 maden işçisi
ölürken, 2013'ün ilk on gününde
ise 9 maden işçisi daha yaşamını yitirdi.
- Türkiye ölümle sonuçlanan
maden kazaları konusunda ilk
sıralarda yer alıyor.
- ILO raporuna göre 2004 –
2006 arasında 25 Avrupa ülkesinde maden kazalarında hayatını kaybeden işçi oranı yüz binde
20,15 iken Türkiye'de bu oran
yüz binde 92,47.
Rakamlar madenci ölümlerinin
bir istisna olmadığını gösteriyor.
Diğer sektörlerde yaşanan iş
cinayetleri gibi maden ocaklarında iş güvenliğini hiçe sayan
taşeronluk sistemi, kar hırsı ile
birleşince işçiler ölüyor.
AKP hükümetinin gerçek niyetinin, maden işçilerinin ölümlerini durdurmak değil daha fazla
kömür çıkarmak ve bunu kesintiye uğratmamak olduğunu gördük.
Zonguldak işçi sınıfı ölen
madencilerin yasını tutarken,
Türkiye Taşkömürü Kurumu bir
genelge yayınladı. TTK’ya göre
yeraltında çalışan işçilerin çoğu
borçluydu ve icralıktı. Bunları
düşündükleri için doğru düzgün
çalışamıyorlardı. Ölümlerin
sebebi de buydu. 1 yıl içinde
borçlarını ödemeyen madencilerin işten atılacağını utanmadan
ilan ettiler.
Bu insafsız kararname hükümetin işçi düşmanı yüzünü açıkça gösterdi. İş güvenliğini sağlamak için hiçbir denetim uygulamayan hükümet, faturayı yine
ölümle burun buruna çalışanlara
kesti.
Madenler, tersaneler, inşaatların daha fazla işçiye mezar
olması kabul edilemez. Emekten
yana olan herkes işçi ölümlerinin durdurulması için harekete
geçmelidir.
Tüm işyerlerinde iş güvenliği
derhal sağlansın!
Zonguldak’ta ve her yerde
taşeron düzenine son!
TTK insafsız genelgeni geri
çek!

Volkan Akyıldırım
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iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

SORU

CEVAP

Rosa Luxemburg
sosyalizme nasıl bir
katkıda bulundu?

20 OCAK SAAT 14.00’TE TÜNEL’DEN TAKSİM’E YÜRÜYÜŞ

Darbeci generalleri
kurtaramazsınız
Balyoz darbe planı ile suç
işlendiği mahkeme tarafından
sabit görüldü ve 325 sanık
suçlu bulundu. Mahkeme
kararından sonra sanıklar ve
yakınları mahkeme heyetini
alttan alta tehdit etti.
Medyanın etkili isimleri 325
kişiyi masum ilan etti. Siyaset
ise kurtuluş için Yargıtay’ı işaret etti.
Dört bir koldan Balyoz planını yapanlar kurtarılmaya,
karar aşamasına gelen
Ergenekon davası da baskı

altına alınmaya çalışılıyor.
20 Ocak 2013 Pazar günü,
Balyoz Darbe Planı’nın Taraf
gazetesinde açığa çıkartıldığı
günün 3. Yıl dönümünde tüm
vicdan sahiplerini, demokrasiden yana olanları, darbe mağdurlarını eyleme çağırıyoruz.
Hep birlikte “Balyoz darbecileri aklanamaz” diyelim.
20 Ocak Pazar günü saat
15.00’da Tünel’den Taksim’e
yürüyoruz.
Darbelere Karşı 70 Milyon
Adım Koalisyonu

DARBE
PLANININ
İFŞA
OLUŞUNUN
YILDÖNÜMÜNDE!

Aktivistler ne diyor?
DSİP Genel Başkanı Doğan
Tarkan: "Sanıklar adeta suçüstü yakalandılar.
Mahkemenin sonunda da
darbe hazırlığında oldukları
ortaya çıktı. Kimi iddialar var
darbe girişiminin doğru
olmadığı yönünde. Ben bunları bilemem. Hukukçu değilim. Benim vicdanımda bunlar suçludur. Daha başka
suçlular da var. Kafes davası,
12 Eylül ve Ergenekon davası
gibi. Umarım orada da aynı
sonuçları elde edeceğiz.
Davadaki sonuçlar caydırıcıdır. Ama önemli olan burada
yaptığımız kitlesel eylemdir.
Darbeleri bundan sonra istemiyoruz."
Zeynep Tanbay: "Balyoz
davasında çıkan sonuç çok
önemli. O açıdan balyoz
davası büyük önem taşıyor.
Bu ülkede darbeyi düşünenler bile yargılanabiliyor.”

Star gazetesi yazarı Berat
Özipek: "Darbelerin gelenek
olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Hiçbir zaman bu davaların
sorunsuz bir şekilde işlediğini söylemiyoruz. Dolayısıyla
her davada çeşitli sorunlar
olabilir. Adil yargılanma ile
ilgili Türkiye'deki çekinceler
5-10 yılın şikayeti değil, 80
yılın şikayetidir.
Söylediğimiz, bu tür eleştirilerin davayı gölgelememesidir.”
Tiyatrocu Emrah
Hamşioğlu: "Artık televizyonlarda ve gazete sütunlarında
darbe ile ilgili haber görmek
istemiyoruz. Çünkü geçmişte
bu ülke insanı büyük acılar
çekti. Darbe planı iddialarının içini boşaltmaya çalışanlar istediği kadar uğraşsın.
Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bundan sonra Türkiye'de
darbe olmayacak.”
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Aktivist ol,
gezegeni birlikte
kurtaralım!
www.kureseleylem.org
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Rosa Luxemburg, katledilişinin üzerinden neredeyse
yüz yıl geçmesine rağmen,
günümüzün özgürlük mücadeleleri için hâlâ bir kılavuz.
Geçen iki sene içerisinde
Tunus, Mısır ve Libya’da on
yılların diktatörleri özgürlük
talebiyle ayaklanan halklar
tarafından devrildi, kitlelerin
kendi tarihlerini sokakta yazdıkları, özgür iradeleriyle
sokağa çıktıkları bu süreç
hızla Suriye, Bahreyn, Yemen
gibi ülkelere de yayıldı.
Tahrir Meydanı’na baktığında yüz binlerce insanın elinde ‘sosyalizme koşuyoruz’
pankartı arayanlar veya zaten
bir devrimin mümkün olmadığına inanlar, ısrarla Arap
devrimlerine de ‘devrim’
demekten imtina ediyor.
Rosa’nın tabiriyle ‘sosyalizm
tepeden inme emirle olmaz’.
Kurucusu olduğu Spartaküs
Birliği’nin Rosa’nın kaleminden çıkan programında örgütün işlevi, iktidar olup işçi
sınıfını özgürleştirme hedefindeki mekanik anlayışın
tam tersine sadece ‘işçi sınıfının amacına en çok inanmış
kısmıdır’ olarak açıklanır.
Rosa Luxemburg için sosyalistlerin işçi sınıfının çıkarlarından bağımsız bir çıkarı
olamaz ve işçi sınıfı özgürlük
talebiyle sokağa çıkıp zincirleri eline aldığında, hareketin
kazanma ihtimali, dinamikleri ne kadar sınırlı olursa
olsun yapılması gereken kitlelere yeterince sosyalist
olmadıkları gerekçesiyle evlerine dönmelerini salık vermek değil, mücadelelerinin
en önüne atılmak, omuz vermek, kolaylaştırmak olmalıdır. Kendisinin katledilmesiyle sonuçlanan süreç tıpkı
böyle bir karar anıydı. Henüz
işçi sınıfı hareketi yeterince
olgunlaşmadan patlayıveren
erken bir ayaklanma karşısında Rosa, ayaklanmanın yenileceğini açık bir şekilde görmesine rağmen, barikatlardaydı. Devrim, bir süreçtir.
İki eşit gücün bir ovada karşı
karşıya geldiği ve kumandanlar tarafından askeri stratejilerle yönetilen bir muharebe
değil.
Chris Harman’ın da belirttiği gibi “Devrim karşıtlarının
da üstünlükleri vardır ve
genelde devrimci süreçten
devrimcilerden daha fazla
yararlanırlar.” Özgür bir
dünya, sonucu ne olursa
olsun ancak mücadelenin
içinde yer almakla mümkün.
Çünkü “harekete geçmeyenler zincirlerini fark edemez.”
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